SEIMO KONTROLIERIAUS INICIATYVA PRADĖTO
LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTERIJŲ IR JOMS PAVALDŽIŲ INSTITUCIJŲ
SVETAINIŲ ATITIKIMO ĮSTATYMŲ REIKALAVIMAMS TYRIMO PAŽYMA
2011-10-11 Nr. 4D-2011/1-559
Vilnius

I. SKUNDO ESMĖ
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo
13 straipsnio 3 dalimi, savo iniciatyva pradėjo tyrimą dėl Lietuvos Respublikos teisės gauti
informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 6 straipsnio nuostatų vykdymo
Lietuvos Respublikos ministerijose bei joms pavaldžiose institucijose.
II. TYRIMAS IR IŠVADOS
1. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų
ir įstaigų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įstaiga privalo turėti Vyriausybės patvirtintus
reikalavimus atitinkančią interneto svetainę, kurioje teiktų informaciją apie savo funkcijas,
struktūrą, informacijos teikimui skirtos informacijos rodyklę, kitą teisės aktais nustatytą
informaciją. Pagal minėto straipsnio 2 dalį, šio straipsnio 1 dalyje nurodytoje interneto svetainėje
Vyriausybės nustatyta tvarka ir laikantis asmens duomenų apsaugos, valstybės, tarnybos,
komercinės, profesinės ir kitų įstatymų saugomų paslapčių apsaugos reikalavimų, taip pat kitų
įstatymuose nustatytų reikalavimų turi būti skelbiamos Seimo kontrolierių pažymos dėl įstaigoje
atlikto skundo tyrimo ir informacija apie Seimo kontrolierių siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo
įstaigoje rezultatus ir kt.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų
reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“
patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms
aprašo (toliau – Aprašas) 17 punkte (įsigaliojo 2011-01-21) nustatyta, jog įstaigos interneto
svetainės skyrių „Teisinė informacija“ sudaro sritys:
- Teisės aktai;
- Teisės aktų projektai;
- Tyrimai ir analizės;
- Teisės aktų pažeidimai;
- Teisinio reguliavimo stebėsena.
Įstaigos interneto svetainės sritį „Teisės aktų pažeidimai“ sudaro šios dalys:
- Seimo kontrolierių pažymos;
- Valstybės kontrolierių sprendimai;
- Teismo sprendimai;
- Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai.
2. Pažymėtina, kad, pradėdamas tyrimą savo iniciatyva, Seimo kontrolierius
pasirinktinai (š. m. gegužės mėnesį) tikrino ministerijų bei joms pavaldžių institucijų interneto
svetainių sritį „Teisės aktų pažeidimai“. Tikrinant buvo nustatyta, kad tik mažuma institucijų
minėtoje srityje skelbė Seimo kontrolieriaus pažymas ir informaciją apie Seimo kontrolierių
siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo įstaigoje rezultatus. Pažymėtina, kad kai kurių institucijų
interneto svetainių skyriai „Teisinė informacija“ neatitiko pirmiau minėtų teisės aktų reikalavimų, t.
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y. juose nebuvo išskirta sritis „Teisės aktų pažeidimai“ arba nebuvo išskirtos privalomos dalys,
pavyzdžiui, „Seimo kontrolierių pažymos“ ir kt.
Dėl minėtų neatitikimų pradėjus tyrimą savo iniciatyva nebuvo kreiptasi į Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų bei Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijas, nes šių
ministerijų interneto svetainių sritys „Teisės aktų pažeidimai“ atitiko teisės aktų reikalavimus, be to,
Seimo kontrolierius, tirdamas piliečių skundus, dėl šių ministerijų nebuvo priėmęs pagrįstų
sprendimų ar pateikęs siūlymų (rekomendacijų) jų pareigūnams.
Tyrimo metu Seimo kontrolierius kreipėsi į atitinkamus Lietuvos Respublikos
ministrus prašydamas patikrinti, ar ministerijų bei joms pavaldžių institucijų interneto svetainių
skyriuose „Teisinė informacija“ yra sukurtos būtinosios dalys, ar jos atitinka teisės aktų
reikalavimus, ar srityse „Teisės aktų pažeidimai“ skelbiamos Seimo kontrolieriaus pažymos ir
informacija apie Seimo kontrolierių siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo įstaigoje-svetainės
kūrėjoje rezultatus, bei nustačius, jog interneto svetainės neatitinka teisės aktų nuostatų reikalavimų
arba juose nėra paskelbta privaloma skelbti informacija, imtis priemonių pažeidimams pašalinti.
Pažymos surašymo metu Seimo kontrolierius pakartotinai tikrino (pasirinktinai), ar
ministerijos bei joms pavaldžios institucijos interneto svetainėse paskelbė Seimo kontrolieriaus
pažymas (surašytas nuo Aprašo įsigaliojimo iki 2011-09-01), kuriose buvo nurodyti tiriant skundus
dėl atitinkamų institucijų pareigūnų veiksmų nustatyti teisės aktų pažeidimai ar pateikti siūlymai
(rekomendacijos).
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kancleris Robertas Klovas 2011-0627 raštu Nr. (5-1)-D8-5979 Seimo kontrolierių informavo, kad Aplinkos ministerijos interneto
svetainės skyriuje „Teisinė informacija“ yra sukurta sritis „Teisės aktų pažeidimai“ bei atitinkamos
jos dalys, kaip tai nustatyta Aprašo 17 punkte.
Seimo kontrolierius taip pat buvo informuotas, jog Aplinkos ministerija 2011-06-14
raštu Nr. (16-4)-D8-5557 pavedė pavaldžių institucijų vadovams užtikrinti, kad interneto svetainių
struktūra atitiktų Aprašo reikalavimus. Aplinkos ministerijos kancleris Robertas Klovas pažymėjo,
kad Aplinkos ministerijos sistemos institucijų (regionų aplinkos apsaugos departamentų, Aplinkos
apsaugos agentūros, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, Valstybinės saugomų
teritorijų tarnybos, Lietuvos geologijos tarnybos ir kt.) interneto svetainių struktūra atitinka Aprašo
nustatytus reikalavimus.
Surašant šią pažymą patikrinus Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų, t. y. Kauno
ir Utenos regionų aplinkos apsaugos departamentų ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos interneto svetaines nustatyta, kad jose yra sukurtos sritys „Teisės aktų pažeidimai“ su
visomis privalomomis dalimis. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento interneto svetainėje
Seimo kontrolieriaus pažymos, surašytos tiriant piliečių skundus prieš šią instituciją, yra
skelbiamos, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento interneto svetainėje yra paskelbta ne
tik Seimo kontrolieriaus pažyma, bet ir informacija apie pasiūlymų (rekomendacijų) vykdymą.
Tačiau Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos interneto svetainėje yra paskelbtos
ne visos Seimo kontrolieriaus pažymos (surašytos tiriant piliečių skundus prieš šią instituciją),
kuriose buvo nurodyti nustatyti teisės aktų pažeidimai ar pateikta siūlymų (rekomendacijų).
4. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos viceministras Arvydas Darulis
2011-06-27 raštu Nr. (5.3-04) 3-1861 Seimo kontrolierių informavo, kad ši ministerija neturėjo
galimybių užtikrinti Aprašo 17 punkto reikalavimų dėl ribotų žmogiškųjų išteklių – ji nebuvo
įdarbinusi specialisto, užtikrinančio interneto svetainės aptarnavimą. Toks specialistas buvo
priimtas nuo 2011-06-09, todėl, kaip pažymėjo energetikos viceministras Arvydas Darulis,
artimiausiu metu ministerija įgyvendins Aprašo 17 punkto reikalavimus. Tyrimo metu Seimo
kontrolierius buvo informuotas, kad Energetikos ministerija Seimo kontrolieriaus surašytas
pažymas paskelbs iki š. m. spalio 1 d.
Pažymos surašymo metu buvo tikrintos Energetikos ministerijos, Valstybinės
energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos interneto svetainės. Tikrinant nustatyta, kad
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Energetikos ministerijos interneto svetainės srityje „Teisės aktų pažeidimai“ nėra išskirtos
privalomosios dalys bei iki šiol (2011-10-10) nėra paskelbtos Seimo kontrolieriaus pažymos
(surašytos tiriant piliečių skundus prieš minėtą instituciją), kuriose buvo nurodyti nustatyti teisės
aktų pažeidimai ar pateikta siūlymų (rekomendacijų).
Valstybinės energetikos inspekcijos interneto svetainės sritis „Teisės aktų pažeidimai“
atitinka Aprašo 17 punkto reikalavimus, joje skelbiamos Seimo kontrolieriaus pažymos.
5. Lietuvos Respublikos finansų ministrė Ingrida Šimonytė 2011-06-21 raštu Nr.
(20.2)-5K-1115609-6K-1106557 Seimo kontrolierių informavo, kad Finansų ministerijos interneto
svetainė atitinka teisės aktų reikalavimas, o skelbtinų pažymų iš Seimo kontrolierių įstaigos ši
institucija nėra gavusi. Seimo kontrolierius taip pat buvo informuotas, kad ministerija kreipėsi į
pavaldžias institucijas, įpareigodami, kad pavaldžių institucijų interneto svetainių sritys „Teisės
aktų pažeidimai“ atitiktų teisės aktų reikalavimus.
Pažymos surašymo metu buvo tikrintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Finansų ministerijos, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos interneto svetainės ir prieita
prie išvados, kad minėtų institucijų svetainės atitinka Aprašo 17 punkte nustatytus reikalavimus.
Muitinės departamento interneto svetainėje yra paskelbta Seimo kontrolieriaus pažyma dėl ištirto
skundo prieš šią instituciją. Tuo tarpu Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje nėra
paskelbta Seimo kontrolierius iniciatyva atlikto tyrimo dėl valstybės institucijų ir įstaigų pagalbos
bei informavimo skambučių linijos teisinio reguliavimo pažyma, nors joje buvo pateikti siūlymai
(rekomendacijos) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkui.
6. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kanclerė Nomeda Zienkienė 2011-0826 raštu Nr. S2-2191 Seimo kontrolierių informavo, kad Kultūros ministerija, atsižvelgdama į
Aprašo 17 punkto reikalavimus, pašalino interneto svetainės neatitikimus. Seimo kontrolieriui taip
pat buvo pranešta, kad Kultūros ministerijai pavaldžios institucijos informuotos apie būtinybę
patikrinti jų interneto svetaines ir pašalinti nustatytus teisės aktų reikalavimų neatitikimus.
Atliekant tyrimą patikrinus Kultūros ministerijos interneto svetainę nustatyta, kad šios
institucijos svetainės sritis „Teisės aktų pažeidimai“ atitinka Aprašo 17 punkto reikalavimus, tačiau
joje nėra paskelbta Seimo kontrolieriaus pažyma, kurioje buvo pateikti pasiūlymai
(rekomendacijos) Kultūros ministrui. Patikrinus Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos interneto svetainę nustatyta, kad joje yra sukurta sritis „Teisės aktų pažeidimai“, tačiau
joje nėra išskirtos privalomos dalys bei nėra paskelbtos Seimo kontrolieriaus pažymos (surašytos
tiriant piliečių skundus prieš minėtą instituciją), kuriose buvo nurodyti nustatyti teisės aktų
pažeidimai ar pateikta siūlymų (rekomendacijų).
7. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris Valdas
Rupšys 2011-07-07 raštu Nr. (8.5-2) SD-4235 Seimo kontrolierių informavo, kad šios ministerijos
interneto svetainėje sukurtas skyrius „Teisės aktų pažeidimai“, nurodyta tai padaryti ir pavaldžioms
įstaigoms.
Pažymos surašymo metu patikrinus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainę nustatyta, kad šios institucijos
svetainė neatitinka Aprašo 17 punktų reikalavimų, t. y. skyriuje „Teisinė informacija“ nėra srities
„Teisės aktų pažeidimai“ su nustatytomis dalimis bei nėra paskelbtos Seimo kontrolieriaus pažymos
(surašytos tiriant piliečių skundus prieš minėtą instituciją). Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės sritis „Teisės aktų
pažeidimai“ atitinka Aprašo 17 punkto reikalavimus, joje paskelbta ne tik Seimo kontrolieriaus
pažyma, bet ir pateikta informacija apie Seimo kontrolieriaus pateikto siūlymo (rekomendacijos)
vykdymą.
8. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Eligijus Masiulis 2011-06-29 raštu
Nr. 2-3392 (11) Seimo kontrolierių informavo, kad Susisiekimo ministerija ir jai pavaldžios
institucijos yra įgyvendinusios Aprašo 17 punkto nuostatas, t. y. savo interneto svetainėse yra
susikūrusios sritį „Teisės aktų pažeidimai“, kurią sudaro dalys „Seimo kontrolierių pažymos“ ir kt.
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Seimo kontrolierių įstaigai taip pat pranešta, kad, atsižvelgiant į pateiktą Seimo kontrolieriaus raštą,
ministerija savo interneto svetainėje patalpino Seimo kontrolieriaus pažymą.
Pažymos surašymo metu patikrinus Susisiekimo ministerijos interneto svetainę
nustatyta, kad joje yra sukurta sritis „Teisės aktų pažeidimai“ su visomis privalomomis dalis ir joje
skelbiamos Seimo kontrolieriaus pažymos. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie
Susisiekimo ministerijos interneto svetainės sritis „Teisės aktų pažeidimai“ atitinka Aprašo 17
punkto reikalavimus, joje skelbiama ne tik Seimo kontrolieriaus pažymos, bet ir informacija apie
Seimo kontrolieriaus pateikto siūlymo (rekomendacijos) vykdymą. Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos interneto svetainėje yra sukurta sritis „Teisės aktų pažeidimai“ su visomis
privalomomis dalimis, tačiau joje nėra paskelbta dėl šios institucijos pareigūnų veiksmų Seimo
kontrolieriaus surašyta pažyma.
9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys 2011-0613 raštu Nr. 10-(7.2)-17)-4581 Seimo kontrolierių informavo kad Sveikatos apsaugos ministerijos
pavaldžių įstaigų: Valstybinės ligonių kasos ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto
svetainių skyriuose „Teisinė informacija“ yra sukurtos sritys „Teisės aktų pažeidimai“, kuriuose
skelbiami ir atnaujinami sprendimai, priimti nustačius pareigūnų padarytų teisės aktų pažeidimų.
Pažymos surašymo metu buvo tikrinamos Sveikatos apsaugos ministerijos,
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės.
Tikrinant nustatyta, kad minėtų institucijų interneto svetainėse yra sukurtos sritys „Teisės aktų
pažeidimai“ bei išskirtos atitinkamos dalys. Pažymėtina, kad tikrinimo metu Sveikatos apsaugos
ministerijos interneto svetainėje informacija apie Seimo kontrolieriaus sprendimus dar buvo
ruošiama, tuo tarpu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos svetainėje yra skelbiamos Seimo
kontrolieriaus pažymos.
10. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Dainius
Numgaudis 2011-06-21 raštu Nr. SR-2861 Seimo kontrolierių informavo, kad Švietimo ir mokslo
ministerija, atsižvelgdama į Seimo kontrolieriaus raštą, interneto svetainės „Teisinė informacija“
srityje „Teisės aktų pažeidimai“ paskelbė visas Seimo kontrolieriaus 2011 metais surašytas
pažymas dėl šios ministerijos pareigūnų veiksmų pažeidžiant teisės aktų nuostatas. Seimo
kontrolieriui taip pat pranešta, kad ministerija informavo pavaldžių institucijų vadovus apie
būtinybę laikytis Aprašo reikalavimų ir atkreipė dėmesį, jog srityje „Teisės aktų pažeidimai“ būtų
skelbiami Seimo kontrolieriaus priimti sprendimai, pateiktos rekomendacijos, jeigu jų buvo priimta
dėl atitinkamos institucijos.
Atliekant tyrimą savo iniciatyva bei surašant šią pažymą buvo patikrintos Švietimo ir
mokslo ministerijos, Studijų kokybės vertinimo centro interneto svetainės. Patikrinimo metu
nustatyta, kad šių institucijų interneto svetainėse yra sukurtos sritys „Teisės aktų pažeidimai“ su
visomis privalomomis dalimis. Tiek Švietimo ir mokslo ministerijos, tiek Studijų kokybės
vertinimo centro interneto svetainėse yra skelbiamos Seimo kontrolieriaus surašytos pažymos bei
informacija apie Seimo kontrolieriaus pateikto siūlymo (rekomendacijos) vykdymą. Tačiau
atkreiptinas dėmesys į tai, kad Seimo kontrolieriaus pažymos Švietimo ir mokslo ministerijos
interneto svetainėje paskelbtos netinkamai, t. y. nurodant pareiškėjų vardus, pavardes bei kitus
asmens duomenis.
11. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kancleris Arūnas Kazlauskas
2011-07-11 raštu Nr. (1.40.)-7R5718 Seimo kontrolierių informavo, kad Teisingumo ministerijoje
gautos Seimo kontrolierių pažymos ir jų nagrinėjimo rezultatai yra skelbiami interneto svetainėje.
Seimo kontrolieriui taip pat buvo pranešta, kad ministerija patikrino savo valdymo sričiai priskirtų
įstaigų virtualiąsias svetaines ir kreipėsi į šias įstaigas pavesdama sukurti interneto svetainėse
atitinkamus skyrius. Ministerijos valdymo sričiai priskirtos įstaigos gautas Seimo kontrolierių
pažymas paskelbė.
Šios pažymos surašymo metu patikrinus Teisingumo ministerijos, Kalėjimų
departamento prie Teisingumo ministerijos, Marijampolės ir Alytaus pataisos namų, Šiaulių
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tardymo izoliatoriaus interneto svetaines nustatyta, kad visų minėtų institucijų interneto svetainių
sritys „Teisės aktų pažeidimai“ atitinka Aprašo 17 punkto reikalavimus, minėtų institucijų interneto
svetainėse skelbiamos dėl jų pareigūnų veiksmų surašytos Seimo kontrolierių pažymos bei
informacija apie Seimo kontrolierių pateiktų siūlymų (rekomendacijų) vykdymą.
12. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kancleris Gediminas Miškinis 2011-0623 raštu Nr. (31.1-12)-3-3371 Seimo kontrolierių informavo, kad patikrinus Ūkio ministerijai
pavaldžių įstaigų interneto svetaines šioms įstaigoms buvo išsiųstas raštas, kuriuo buvo priminta
apie interneto svetainėms teisės aktų keliamus reikalavimus, paprašyta užtikrinti šių reikalavimų
laikymąsi. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija ir Valstybinis turizmo departamentas interneto
svetaines papildė skiltimi „Teisės aktų pažeidimai“ (susidedančia iš keturių privalomų dalių). Kitų
ministerijai pavaldžių įstaigų, išskyrus Mokslo inovacijų ir technologijų agentūrą, interneto
svetainės atitinka teisės aktų reikalavimus. Seimo kontrolierius taip pat informuotas, kad Mokslo
inovacijų ir technologijų agentūrai išsiųstas kartotinis raginimas interneto svetainę papildyti skiltimi
„Teisės aktų pažeidimai“ ir joje talpinti visą privalomą informaciją.
Patikrinus Ūkio ministerijos, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio
ministerijos interneto svetaines nustatyta, kad abiejų institucijų interneto svetainėse yra sukurtos
sritys „Teisės aktų pažeidimai“, kur skelbiamos Seimo kontrolieriaus pažymos. Tačiau atkreiptinas
dėmesys, kad Ūkio ministerijos interneto svetainėje Seimo kontrolieriaus pažymos paskelbtos
netinkamai, t. y. pažymos paskelbtos nurodant pareiškėjų vardus, pavardes bei kitus duomenis.
13. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis 2011-06-20
raštu Nr. 1D-4377 (55) Seimo kontrolierių informavo, kad, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus
rašte pateiktą informaciją, ministerija kreipėsi į Migracijos, Policijos departamentų, Kauno ir
Klaipėdos vyriausiųjų policijos komisariatų darbuotojus prašydama sutvarkyti institucijų interneto
svetaines, kad jos atitiktų teisės aktų reikalavimus. Seimo kontrolieriui buvo pranešta, kad pirmiau
minėtų institucijų darbuotojai nurodė, jog neturėjo interneto svetainių skyriuje „Teisinė
informacija“, srityje „Teisės aktų pažeidimai“ skelbtinos informacijos, tačiau minėtos institucijos
papildė savo interneto svetaines, kaip tai numatyta Aprašo 17 punkte.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis pabrėžė, kad
Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainės sritis „Teisės aktų pažeidimai“ buvo peržiūrėta ir
atitinkamai pertvarkyta.
Atliekant tyrimą, patikrinus Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos, Marijampolės, Klaipėdos, Vilniaus apskričių vyriausiųjų policijos
komisariatų interneto svetaines, buvo nustatyta, kad minėtų institucijų interneto svetainėse, išskyrus
Klaipėdos ir Marijampolės apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų, yra sukurtos sritys „Teisės
aktų pažeidimai“ bei dalys „Seimo kontrolierių pažymos“. Vidaus reikalų ministerijos interneto
svetainėje yra skelbiamos Seimo kontrolieriaus pažymos. Pažymėtina, kad Marijampolės apskrities
vyriausiojo policijos komisariato interneto svetainėje nėra srities „Teisės aktų pažeidimai“ su
privalomomis dalimis. Minėto komisariato interneto svetainėje, skyriuje „Nuorodos“, nurodytas tik
Seimo kontrolierių įstaigos internetinis adresas (net nėra institucijos pavadinimo), kurį paspaudus
yra nukreipiama į Seimo kontrolierių įstaigos interneto svetainės skyrių, kuriame skelbiamos visos
Seimo kontrolierių pažymos (o ne į Seimo kontrolieriaus pažymas dėl skundų prieš Marijampolės
apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą). Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato
interneto svetainėje nėra privalomojo skyriaus „Teisinė informacija“, o nuoroda į Seimo
kontrolierių įstaigos interneto svetainės skyrių, kuriame yra skelbiamos visos Seimo kontrolierių
pažymos (o ne konkreti pažyma dėl skundo prieš minėto komisariato pareigūnus), yra pateikiama
srityje „Teisės aktai“. Policijos departamento, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
interneto svetainėse paspaudus nuorodą „Seimo kontrolierių pažymos“ taip pat nukreipiama ne į
konkrečias pažymas dėl piliečių skundų prieš minėtas institucijas, o į Seimo kontrolierių įstaigos
interneto svetainės skyrių, kuriame yra skelbiamos visos Seimo kontrolierių pažymos ar į pažymų
paieškos langą.
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14. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerė Dalia Miniataitė 201106-29 raštu Nr. 2D-3379 (6.2) Seimo kontrolierių informavo, kad ministerija, atsižvelgdama į
Seimo kontrolieriaus raštą, patikrino savo bei pavaldžių institucijų interneto svetaines.
Šios pažymos surašymo metu buvo patikrintos Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos bei Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio
ministerijos interneto svetainės ir nustatyta, kad visų minėtų institucijų interneto svetainės atitinka
Aprašo 17 punkte nuostatas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Seimo kontrolieriaus pažyma Žemės
ūkio ministerijos interneto svetainėje paskelbta netinkamai, t. y. paskelbta nurodant pareiškėjo
asmens duomenis. Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje paspaudus nuorodą „Seimo
kontrolierių pažymos“ nukreipiama į Seimo kontrolierių įstaigos interneto svetainės pažymų
paieškos langą, o ne į konkrečią Seimo kontrolieriaus pažymą, surašytą tiriant skundus prieš šią
instituciją.
15. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, konstatuotina, kad :
- dauguma atliekant tyrimą tikrintų institucijų (išskyrus Marijampolės bei Klaipėdos
apskričių vyriausiuosius policijos komisariatus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą)
interneto svetainės atitinka Aprašo 17 punkto nuostatas;
- kai kurių institucijų, pavyzdžiui, Švietimo ir mokslo, Ūkio, Žemės ūkio ministerijų,
interneto svetainėse, pažeidžiant teisės aktų nuostatas, skelbiamos Seimo kontrolieriaus pažymos, iš
kurių nepašalinti konkrečios asmenų pavardės, vardai ir kiti duomenys;
- kai kurių institucijų, pavyzdžiui, Policijos departamento, Vilniaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato, Nacionalinės žemės tarnybos, interneto svetainės nukreipia į
Seimo kontrolierių įstaigos interneto svetainės skyrių „Seimo kontrolierių pažymos“ ar pažymų
paieškos langą, o ne į konkrečią Seimo kontrolieriaus pažymą, surašytą ištyrus skundą prieš
atitinkamą instituciją, nors, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės
ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 6 straipsnio 2 dalies nuostatomis, turi būti skelbiamos
Seimo kontrolierių pažymos dėl įstaigoje atlikto skundo tyrimo;
- kai kurių institucijų, pavyzdžiui, Kultūros ministerijos, Valstybinės teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijos, interneto svetainėse yra skelbiamos ne visos Seimo
kontrolieriaus pažymos, kurios buvo surašytos ištyrus skundus prieš minėtą instituciją;
- nedaugelio institucijų, pavyzdžiui, Teisingumo ministerijos bei jai pavaldžių
institucijų, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnybos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos, Studijų kokybės vertinimo centro, interneto
svetainėse yra skelbiamos ne tik Seimo kontrolieriaus surašytos pažymos, bet ir informacija apie
Seimo kontrolierių siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo konkrečioje įstaigoje rezultatus, kaip tai
nustatyta Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:
savo iniciatyva pradėtą tyrimą dėl Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 6 straipsnio nuostatų vykdymo Lietuvos
Respublikos ministerijose bei joms pavaldžiose institucijose, kuriant interneto svetaines bei
skelbiant privalomąją informaciją, baigti, pripažįstant pagrįstu.
IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS
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1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1
dalies 17 punktu, Seimo kontrolierius atkreipia:
1.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos vadovybės dėmesį į tai, kad
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos interneto svetainėse yra paskelbtos ne visos
Seimo kontrolieriaus pažymos (surašytos tiriant piliečių skundus prieš minėtas instituciją), kuriose
buvo nurodyti nustatyti teisės aktų pažeidimai ar pateikta siūlymų (rekomendacijų), bei siūlo imtis
priemonių pažeidimams pašalinti;
1.2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos vadovybės dėmesį į tai, kad Lietuvos
Respublikos energetikos ministerijos interneto svetainėje iki šiol nėra paskelbtos Seimo
kontrolieriaus pažymos surašytos tiriant piliečių skundus prieš ministeriją bei siūlo imtis priemonių
pažeidimams pašalinti;
1. 3. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vadovybės dėmesį į tai, kad Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos interneto svetainėje nėra paskelbta Seimo
kontrolieriaus pažyma, nors joje buvo pateikta rekomendacijų (siūlymų) Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininkui, bei siūlo imtis priemonių pažeidimams pašalinti;
1.4. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos vadovybės dėmesį į tai, kad Kultūros
paveldo departamento prie Kultūros ministerijos interneto svetainėje yra sukurta sritis „Teisės aktų
pažeidimai“, tačiau joje nėra išskirtos privalomosios dalys, į tai, kad ministerijos ir Kultūros
paveldo departamento prie Kultūros ministerijos interneto svetainėse nėra paskelbtos Seimo
kontrolieriaus pažymos (surašytos tiriant piliečių skundus prieš minėtas institucijas), kuriose buvo
nurodyti nustatyti teisės aktų pažeidimai ar pateikta siūlymų (rekomendacijų), bei siūlo imtis
priemonių pažeidimams pašalinti;
1.5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovybės dėmesį į
tai, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos interneto svetainės skyriuje „Teisinė informacija“ nėra srities „Teisės aktų pažeidimai“
su nustatytomis dalimis bei nėra paskelbtos Seimo kontrolieriaus pažymos (surašytos tiriant piliečių
skundus prieš minėtą instituciją), bei siūlo imtis priemonių pažeidimams pašalinti;
1.6. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vadovybės dėmesį į tai, kad
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje nėra paskelbta Seimo
kontrolieriaus pažyma (surašyta tiriant skundą dėl minėtos institucijos pareigūnų), bei siūlo imtis
priemonių pažeidimams pašalinti;
1.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės dėmesį į tai, kad
ministerijos interneto svetainėje informacija apie Seimo kontrolieriaus pažymas (surašytas tiriant
piliečių skundus dėl minėtos institucijos pareigūnų) vis dar ruošiama;
1.8. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovybės dėmesį į tai, kad kai
kurių ministerijai pavaldžių institucijų interneto svetinės neatitinka teisės aktų reikalavimų arba jose
nėra skelbiamos Seimo kontrolieriaus pažymos (surašytos tiriant piliečių skundus dėl atitinkamos
institucijos pareigūnų), ), o nukreipiama tik į Seimo kontrolierių įstaigos interneto svetainės skyrių,
kuriame skelbiamos visos Seimo kontrolierių pažymos ar į pažymų paieškos langą bei siūlo imtis
priemonių pažeidimams pašalinti;
1.9. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos vadovybės dėmesį į tai, kad
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje nėra skelbiamos
Seimo kontrolieriaus pažymos (surašytos tiriant piliečių skundus dėl minėtos institucijos
pareigūnų), kuriose buvo nurodyta nustatytų teisės aktų pažeidimų arba pateikta rekomendacijų
(siūlymų), o nukreipiama tik į Seimo kontrolierių įstaigos interneto svetainės pažymų paieškos
langą.
2. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1
dalies 17 punktu, Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį į tai, kad ne visos ministerijos ar joms
pavaldžios institucijos savo interneto svetainėse skelbia informaciją apie Seimo kontrolierių
siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo konkrečioje įstaigoje rezultatus, kaip tai nustatyta Lietuvos
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Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 6
straipsnio 2 dalyje, bei siūlo imtis priemonių pažeidimams pašalinti.
3. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1
dalies 7 ir 17 punktu, Seimo kontrolierius atkreipia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro Gintaro Steponavičiaus, Lietuvos Respublikos ūkio ministro Rimanto Žylio bei Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro Kazio Starkevičiaus dėmesį į tai, kad šių ministerijų interneto
svetainėse Seimo kontrolieriaus pažymos paskelbtos netinkamai, t. y. jose nurodyti pareiškėjų
vardai, pavardės bei kiti duomenys, bei siūlo imtis priemonių pažeidimams pašalinti.
4. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1
dalies 7 punktu, šią pažymą Seimo kontrolierius pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
Apie priimtus sprendimo rezultatus prašyčiau informuoti iki š. m. lapkričio 11 d.

Seimo kontrolierius
Sigutė Vedeckienė, 8 706 65137

Romas Valentukevičius

